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رمحها وأمي احملبوبة احلاجة سيت حجرج مسش الدينا احلاحملبوب أيب إىل

يف سالمة الدين ويبقامها يف فظهما حيأنلعل اهللاو اللذين ربياين صغريا امة

صغريالسلفرا إثنني و سيت مجينا وأخي تني كبري الينيوأختوإىل.الدنيا واآلخرة

أن حيفظ لنا تعاىلونسأل اهللاسبدا أمرياحلاج جزاكم اهللا خري اجلزااحلبيب

.مجيعا

ريفوحممد أأيب فيصال و فضالو مدثرنيوإىل مجيع أصدقائي احملبوب
ووىل منورةو فرتي رزقيةو ونور الفجر وسيت روضةونور أيدةو وسريا وذكري اهللا

والطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية وايضا .لة الدينينبوخصوصا إىل يشفيك
إجناز هذا شكرا جزيال على مساعدتكم يل يف والطالب والطلبة يف قسم تاريج

.ال القدرة يل إال بإذن اهللا والدفع منهمالبحث العلمى،



و
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شاه رضى:االسم

221222523: رقم القيد
: تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمنيقسم

طرق تعليم اللغة العربية يف مدرسة باب السالم :املوضوء الرسالة
(دراسة وصفية )Aceh Tamiangالثانوية 

مستخلص البحث

العربية (دراسة وصفية).اختار إن موضوع هذه الرسالة هي :طرق تعليم اللغة 

Acehالباحث هذا املوضوع ألن الطالب يف مدرسة باب السالم الثانوية با Tamiang

اليفهمون مادة اللغة العربية وهم أيضا واليستطيعون فهم درسه  اليت شرحها املدرس، 

تم بتعليم اللغة العربية و باالرغم على أن لدى املدرسة كا إ ما سواها حدى املدارس اليت 

التعرف على طرق تعليم اللغة العربية من العلوم الدينية وغريها . ويهدف هذا البحث إىل 

.والتعرف على مشكالت تعليم اللغة Aceh Tamiangيف مدرسة باب السالم الثانوية 

Aceh Tamiangالعربية ىف مدرسة باب السالم الثانوية  أما منهج البحث الذى استخدم .

هذه الرسالة  فهو منهج الوصفي، وأما جمتمع البحث يف هذه الرسالة الباحث يف كتابة

، فأخذ Aceh Tamiangفهو مجيع الطالب للمرحلة الثانوية يف مدرسة باب السالم 

طالب و طالبات. فتّم مخيع البيانات باملقابلة الشخصية مع توزيع 34الباحث 
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ية قي مدرسة باب السالم الثانوية االستبانة، إن الطرق املستعملة يف تعليم اللغة العرب

Aceh Tamiang هي طريقة القراءة وأيضا طريقة القواعد والرتمجة، واملشكالت اليت

يواجهها املدرسوهم يف تعليم اللغة العربية وهي قلة وسائل تعليم اللغة العربية، وقلة فهم 

إضافة عدم درس.املدرس حنو طرق تعليم اللغة العربية، وقلة اهتمام الطالب حنوشرح امل

ال يفهم معمل اللغة ىف املدرسة. واملشكالت اليت يواجهها الطلبة لتعلم اللغة العربية وهي 

الطالب حنو القواعد والعربية و قلة الفرصة لتعلم العربية.

دراسة وصفيةطرق تعليم اللغة العربية،:الكلمات املفتاحية

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah metode pembelajaran bahasa arab di sekolah
Mas Babussalam Aceh Tamiang, tujuan peneliti memilih judul di atas adalah
karena siswa di sekolah tidak memahami pelajaran bahasa arab dan sulit dalam
memahami pelajaran yang di jelaskan oleh guru bahasa arab dan juga  sekolah
tersebut adalah salah satu sekolah yang mempelajari mata pelajaran bahasa arab
selain itu juga mempelajari ilmu agama, dll. Adapun tujuan penelitian ini untuk
mengetahui metode apa saja yang di gunakan dalam mengajar pelajaran bahasa
arab di sekolah tersebut, serta apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam
memahami pelajaran bahasa arab. adapun pendekatan penelitian yang di gunakan
peneliti adalah pendekatan deskriptif, dan sampel penelitiannya seluruh siswa di
sekolah tersebut, dan peneliti mengambil 34 orang dari 233 orang siswa.
Selesainya penelitian tersebut dengan cara mewawancarai guru bahasa arab dan
juga membagikan angket/quesioner  kepada siswa, adapun hasil dari penelitian di
sekolah adalah metode yang di gunakan dalam mengajar  mata pelajaran bahasa
arab di sekolah Mas Babussalam aceh tamiang adalah Metode Nahwu wa
tarjamah dan juga Thariqah Qira’ah (Metode membaca/Reading Method).
Sedangkan perMasalahan yang di dapati oleh guru dalam mengajar ialah: media di
sekolah tersebut terbatas,murid sering tidak semangat ketika belajar bahasa arab.
Guru tidak begitu paham methode pengajaran bahasa arab. Sekolah tersebut
belum mempunyai laboratorium bahasa. Adapun perMasalahan yang di rasakan
oleh murid dalam pelajaran bahsa arab ialah: murid tidak begitu paham dengan
kawaid bahasa arab, terbatasnya waktu untuk mempelajari bahasa arab, tidak ada
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waktu khusus untuk mendalami bahasa arab, serta kurangnya pengaplikasian
bahasa arab secara langsung oleh para siswa saat berkomunikasi.
Kata kunci : Metode Pembelajaran Bahasa Arab,(dirasah Wasfiyah)

ABSTRACT

The title of this study is the method of learning Arabic language in the
school Mas Babussalam Aceh Tamiang, the purpose of the researcher chose the
title is because the students do not understand the Arabic language lesson and
difficult to understanding the lesson explanation in Arabic language, The school is
one of the schools that delve Arabic subject other than that also learn about
science of religion and many else. The purpose of this study to determine what
methods are used in teaching Arabic language lessons in that school, and what are
the obstacles that faced by the students in learning Arabic. While the research
approach used by researcher is descriptive approach, and the sample is all the
students in that school, and the researcher took 34 people from 233 students. The
Researcher completed the research by interviewing Arabic teacher and also
distributing questionnaire to the students, for the methods that used in teaching
Arabic language in Mas Babussalam aceh tamiang is Nahwu wa tarjamah and
also Thariqah Qira'ah method (Reading Method). While the problems that found
by the teachers in teaching such as: the media in the school is limited, students are
often not enthusiastic when learning Arabic, Teachers do not really understand
about Arabic teaching method and the school does not have a language laboratory
yet. As for, the problems that faced by students in the Arabic lesson are: students
are not very familiar with Arabic structure, lack of time to learn Arabic lesson,
there is no special time to explore Arabic lesson, and lack of Arabic application by
students when communicating.

Keywords: Arabic Language Learning Method,(dirasah wasfiyah)
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تقديرشكر و 

يملرحبسم اهللا الرحمن ا

ا اإلنسان. احلمد هللا الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات ينطق 

والصالة والسالم على سيدنا حممد الناطق باحلكمة وفصل اخلطاب وعلى آله وأصحابه 

الكرام والتابعني ومن تبعهم بإحسان على الدوام.

بطرقاملعونة الرسالةهذهكتابةمنوقدرتهتعاىلبإذن اهللالباحثىانتهقد

املوادمنكمادةتعليم اللغة العربية يف مدرسة باب السالم الثانوية (دراسة وصفية)  

على الشهادة اجلامعية.للحصولاملقررة

للمشرفنيوفائق التقديربالشكر اجلزيلالباحثقدم يويف هذه الفرصة السعيدة 

مابذالقداللذينالكرميني هذهإشرافيفالبنائية وأفكارمهاالثمينة املثمرةأوقا

جيزيهماأناهللاعسىصفرية املاجستري ةاملاجستري واألستاذقصىستاذاألومهاالرسالة،

.اجلزاءأحسن

احلكوميةاإلسالميةالرانريىجلامعةبالشكرقدميأن نسى الباحثيوال 

وجلميعالعربيةاللغةتعليمقسمورئيساملعلمنيوتأهيلالرتبيةكليةوعميدومديرها

هذهيفصحيحاإرشاداهوأرشدو املفيدةالعلومأنواعهعلمو قدالذيناملكرمنياألساتذة
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كليةومكتبةالرانريىجامعةمكتبةموظفيجلميعبالشكرالباحثقدميو .الكلية

ةاحملتاجالكتبإعارةيفساعدوهاقدالذينالرانريىجامعةاملعلمنيوتأهيلالرتبية

.إليها

وأمهالدينمشسجا احلاملكرمألبيهبالشكر الباحثقدم خصوصا أو 

نافعاعلوماوعلماهتربية حسنةقد ربياهاللذينرحيمها امةحجرسيتجةااحلاملكرمة

األعلى وأسكنهما ىف الفردوس جيزيهما أحسن اجلزاء اهللالعلى. واآلخرةالدنيالسعادة

من اجلنة.

يف قسم تعليم اللغة األحباءاألصدقاءجلميعبالشكرالباحثدميقنسىأوال

. الرسالةهذهإلمتامهساعدو قدنالذي(خاصة للفصل الثاىن)2012العربية ملرحلة 

.أن جيزيهم أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرةنسأل رب العرش العظيم

رجو من القارئني نقدا هذا العمل مثرة نافعة، ويأن جيعل سائال املوىلوأخريا، 

طأ والنسيان بنائيا وإصالحا نافعا إلكمال هذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من اخل

وللقارئني مجيعا.للباحثنافعةوعسى أن 

2018فربايرر 2دار السالم، 

الباحث
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الفصل األول

أساسية البحث

مشكالت البحث- أ

مبنيعريبلسانعليالكرميالقرانااهللاأنزلوقدساميةلغةالعربيةاللغةإن

ميفاملسلمنيدستوروهواألمنيبروححممدرسولإىل عليوجبمثومن. حيا

اوالتعلم،التعليمحيثمناالهتماماملسلمني الشريفواحلديثالكرميالقرآنلغةأل

اأي هناومن. مخيعااألرضألهلالوحيلغةلتكونالعاملنيربّ اختارهااليتلغةإ

عليها،حيرصاليتاإلسالميةبعقيدتهإهتمامهيهتمأنالعامليفمسلمكلعلىكان

1.األخرىاألرضعلىويفضلهاايعتزوأن

. الكتابةستماع والكالم والقرأة و االوعرفنا أن للغة العربية أربع مهارات هي مهارة

ها مهارة الكالم ومهارة القرأة بعدوتأيتأخرى،قبل مهاراتإن املهارة اإلستماع تأيت

يف تعليم اللغة العربية. من ةصر مهممهارة الكالم هو عنصر من عناومهارة الكتابة.

فردات والقواعد.املالطالب علىسيطرةهارة الكالم املعلم يستطع أن يعرف خالل امل

______________
ثار - لبنان-الدكتور مأيف حممد معروف، خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها،(اليونسكو1

32النفاش،دون السنة)،ص.
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قالت. اللغة العربيةتعليم وتعلميفةصر مهماعنمن عليميةوسائل التالطرق و فال

ا أن  ا اليت طرق التدريس هي جمموعة األساليب سالمى بنت حممود يف كتا يستعني 

يف إصالح اململ و اإلحباط حيتاج إىل وجود و 2.حتقيق أهداف تربوية معينةيفاملدرس 

واللغة العربة هي من أهم الدروس اليت يتعلمها الطالب يف تعليم.الالوسائل التعليمية يف 

املناسبةعليمية العديدة و وسائل التالطرق و املدرسون هلم باستخدام الاملدرسة، ويعلمها 

.لتحقيق األهداف املنشودة

تم بتعليم إAceh Tamiangالثانوية إن مدرسة باب السالم حدى املدارس اليت 

اللغة العربية وما سواها من العلوم الدينية وغريهان، فالبد الطالب أن يتعلمو العلوم 

ا لغة الدين  سالم واللغة القران الكرمي.اإلالعربية أل

اليفهمون ىف Aceh Tamiangولكن الطالب يف املدرسة باب السالم الثانوية با

وهم ايضا اليستطيعون فهم املادة اليت شرحها املدرس.لذالك يريد تعليم اللغة العربية، 

لذالك يريد باحث أن حيل هذه املشكلة اليت الباحث أن يعرف املشكلة السابقة

يواجهها الطالب واختار الباحث املوضوع "طرق تعليم اللغة العربية يف مدرسة الثناوية 

Aceh Tamiang.باب السالم با

______________
)، 2003، (دار السالم: الرانريى فرس، المدخل إلى تعليم اللغة العربيةسالمى بنت حممود، 2

.١ص.
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أسئلة البحث-ب

فإن مشكالت البحث كاآلتية:انطالقا مما سبق 

Acehما هي طرق تعليم اللغة العربية املستعملة يف املدرسة باب السالم الثانوية.1

Tamiang ?

Acehالثانوية ما مشكالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة باب السالم.2

Tamiang?

أهداف البحث-ج

وأما اهداف البحث عن هذه الرسالة فهي :

Acehالتعرف علي طرق تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية باب السالم .1

Tamiang.

Acehالتعرف علي مشكالت تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية باب السالم  .2

Tamiang

أهمية البحث- د

للطلبات :البحث يساعد الطالبات يف فهم تعلم اللغة العربية جيدا..1

املدرس إلستعمال طريقة صناسية واحللول يف مشكالة للمدرس :البحث حيثّ .2

تعليمهم.
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للباحثة :للحصول على اخلربة اجلديدة يف البحث و يف تطبيق أنواع طرق تعليم .3

اللغة العربية.

مصطلحات البحث- ه

قبل أن يبحث الباحث عن هذه الرسالة فيحسن به أن يشرح بعض معاين 

الرسالة تسهيال ملعرفة املقصود عن املوضوع:املصطلحت اليت تتضمن يف موضوع 

طرق تعليم:.1

طريقة مبعين السرية احلالية،املذهب اخلط يف كلمة الطرق مفردها

الشيء.والطريقة إصطالحا هي الوسيلة اليت نتبعها لنفهم التالميذ أي درس من 

ضعها املدرس نفسه قبل أن مادة من املواد، وهي اخلطة اليت يدروس يف أي 

3يدخل حجرة الدارسة ويعمل بتنفيذها يف ذلك احلجرة بعد دخوله.

-تعليما وعالما" على وزن فعل-يعّلم-التعليم يف اللغة مصدر من "عّلم

4يفعل تفعيال وفعاال مبعين مبعين جعله يعملها.

______________
23حممد عطية،روه الرتبية ونعليم،(مصر:دار املعارف،بدونسنة)ص:-3

لويس معلوف، املنجد يف اللغة والعالم، الطبعة الثامنة والثالثون، (بريوت لبيان:دار 4
687.6م)ص:1989الشرق،
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واصطالحا مبعين نشاطات إلقاغ املواد الدراسية اىل الطالب والتالميذ 

.وإدراكها والسيطرة عليها وتنميتهاألن يقدروا على قبوهلا 

ا املعلم او  واملراد بالتعليم يف هذه الرسالة هو كل األنشطة اليت يقوم 

.املدرسني لتوحية املتعلمني وتزويد هم املعلومات العربية

مدرسة باب السالم الثانوية.2

Acehب،Baboقرية يف فهي املدرسة تقع واحد ،مدرسة باب السالم الثانوية

Tamiang حتت وزارة الشؤون الدينية بإندونيسيا حيث تكون مدة الدراسة فيها ثالث .

.م1990نه بين يف سنة من اقدم املدارس وأسنوات

حدود البحث- و

وعي: يقتصر  هذا البحث على طرق تعليم اللغة العربية يف مدرسة احلد املوض.1

باب السالم الثانوية (دراسة وصفية)".

Acehحث يف املدرسة باب السالم الثانوية يقتصر هذا البحلد املكاين:ا.2

Tamiang.

ذا احلد ا.3 م2018-2017لسنة البحث يف الزمين: قام الباحث 
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ت السابقةاالدراس-ز

كانت الدراسات السابقة من أهم أساسيات البحث اليت استخدمها 

تساعد الباحث الباحث ملعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها وسليبتها. وهذه الدراسة 

على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق بني دراسته والدراسات السابقة 

والستفادة من خربات الدارسني السابقني. ومن الدراسات السابقة يف هذه الرسالة 

هي:

م.2009ه/1430فوجوت رسلينا مستيكا .1

غري الرسالة اجلامعة، (MAN RUKOH: "تعليم اللغة العربية بالعنوان

منشورة، كلية الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية 

)احلكومة بندا أتشيه

:أغراض البحث

MAN)معرفة تدريس القراءة يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومة (-1

RUKOH

معرفة قدرة الطلبة علي فهم القراءة العربية.-2

معرفة حماوالت من املدرسني يف عالج ضعف الطلبة يف القراءة .-3

حبث وصفي يف مهارة القراءة:طريقة البحث
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وأما جمتمع البحث هلذه الرسالة فهو مجيع الطالب يف :المجتمع والعينة

246من حيث كان عددهم يبلغ RUKOHاملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 

م قد 18لعينة فأخذت الباحثة دارسا ودراسة. وأما ا طالبا من الصف الثاىن أل

ذه املدرسة . نسبة على "الطريقة العمدية هي تعين  سبق هلم التعلم ملدة سنة 

أن أساس اإلختيار خربة الباحث ومعروفة بأن هذه املفرداة أو تلك متثل جمتمع 

5البحث"

:أهم نتائج

قد استعمل املدرسون الطرق املتنوعة ىف تدريس القراءة. ألن من االستبانة -1

أن الطلبة أجابوا من الطرق املستعملة هي احملاضرة والقواعد والرتمجة.

إن قدرة الطلبة ىف مهارة القراءة باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومة روكوء -2

ت على حسب املرجو، وهذه لعدة ضعيفة. وهذه تظهرين من نتيجة الطلبة ليس

م النحو والصرف واملفردات. مشكالت يواجهها الطلبة منها قلة سيطر

إن لدي املدرس عدة حماوالت كافية لعالج ضعف الطلبة ىف القراءة منها -3

إعطاء الواجبات املنزلية واالمتحان وإجراء التعلم التعاوىن والتعفريق بني الطلبة 

______________
الدكتور صاحل محد العساف، الطدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، الكتاب 5

4006ه)،ص.1417األوىل(
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ء. ولكن مل يكن إجياد الكافية جلميع الطلبة إذ أن احملاوالت والضعفاء واألذكيا

التكفي لدفع مستوى الطلبة يف تعلم اللغة العربية.

:أهم التوصيات

يرجي علي مدرس اللغة العربة لتطوير الطرق املستخدمة إلبعاد الطلبة عن -1

تساؤم وملل.

نتيجة لدفع رغبتهم ىف تعلم ينبغي ملدرسي اللغة العربية لقيام بعدة تقومي-2

اللغة العربية . وعلى املدرسني أن يشاركني من الطلبة لعالج مشكالت يواجهها.

م ىف دفع إرادت -3 وعلي املدرس اللغة العربية أن حياولوا إلستمرار حماول 

الطلبة يف تعلم اللغة العربية لكي حيصلوا على نتيجة مرجوة. 

إتفق هذه الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية إستخدام منهج 

البحث(حبث وصفي).وتتفقان ايضا يف التعارف الدراسة السابقة والدراسة احلالية 

ما ختتلفان باملعرفة  MANتعليم اللغة العربية بتصدر عن الطلبة، إال أ

RUKOHربية يف املدرسو . والدراسة احلالية بالتعارف على طرق تعليم اللغة الع

.Aceh Tamiangالعالية باب السالم 

م2013ه/1434محمد محاجر .2

: طرق تدريس اللغة العربية مبعهد إنصاف الدين العصريالعنوان
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الرسالة اجلامعة، غري منشورة، كلية الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة (

م.)2013ه/1434،سنة الرانريي اإلسالمية احلكومة بندا أتشيه

ملعرفة تدريس اللغة العربية مبعهد إنصاف الدين العصري-1: أغراض البحث

ملعرفة إستجابات الطلبة يف تعلم اللغة العربية بطريقة -2

التدريس املستعملة يف معهد إنصاف الدين العصري. 

البحث الوصفي يقوم بطريقة البحث امليداين.: طريقة البحث

تمع والعينة يف البحث احللقي هي : والعينةالمجتمع  ومن املعروف أن ا

تمع من البحث كل طلبة الصف الثاين للمرحلة  مصادر املعلومات والبيانات. وا

م عددهم 2012/2013املتوسطة مبعهد إنصاف الدين العصري للسنة الدراسية

تمع كثري فأخذ البحث 205 يعادل منهم أوما٪10طالب. نظر إىل أن ا

طالب كالعينة واملدرس الذي يعلم اللغة العربية فيه ورئيس املعهد. وهذا 20

البيان مواقف بقول سوهر مسي أري كنتوا:
“Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehinnga

penelitian populasi.selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dari 100,

maka dapat di ambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.6

______________
6Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (jakarta Bina Askara) hal 107
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تمع أقل من مائة فمن األفضل أن يؤخذ كلهم حيت يكون  إذا كان ا

أو ٪15- 10البحث حبث جمتمعي، وإن كان عددهم كثريا فيمكن أن يؤخذ 

أو اكثر.20-25٪

أهم نتائج:

الدين  العصري متطورة.إن طرق تدريس اللغة العربية مبعهد إنصاف -1

إن استجابات الطلبة يف تعلم اللغة العربية بطرق تدريسها جيدة.-2

:أهم التوصيات

ينبغي للمدرس أن يطبق طريقة مناسبة ومرحية ىف تدريس اللغة العربية دواما -1

م على تعلم اللغة العربية. ألن هلا آثار شديدة لرتقية رغبة الطلبة وقدر

غي لطلبة ترقية أن يتعلموا مادة اللغة العربية ليكونوا قادرين عليها.ينب-2

ينبغي للمدرسة أن جتهز الوسائل التعليمية لدعم عملية تدريس اللغة العربية -3

وتعلمها.

إتفق هذه الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية يف إستخدام منهج البحث 

(البحث الوصفي يقوم بطريقة البحث امليداين) واحلالية (حبث وصفى)، وتتفقان 
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أيضا يف أن التعرف الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية تصدر عن الطلبة. إال 

ما ختتلفان باملعرفة  مبعهد إنصاف الدين العصري، طرق تدريس اللغة العربيةأ

والدراسة احلالية بالتعرف طرق تعليم اللغة العربية يف املدرسة العالية باب 

.Aceh Tamiangالسالم

م2016ه/1438اسماء جئ له .3

تعليم اللغة العربية ىف معهد الثقافة اإلسالمية فومبيج ":العنوان

(POMING) " الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية الرسالة اجلامعة، غري منشورة، كلية

م.2016ه/1438جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومة بندا أتشيه،سنة 

التعرف على أهداف تعليم اللعة العربية يف معهد الثقافة - 1: أغراض البحث

.(POMING)اإلسالمية فومبيج

التعرف علي الطرق املستعملة ىف تعليم اللغة العربية ىف -2

.(POMING)هد الثقافة اإلسالمية فومبيج مع

التعريف علي مشكالت تعليم اللغة العربية يف معهد الثقافة -3

.(POMING)اإلسالمية فومبيج 



12

منهج الوصفى حتليلي:  طريقة البحث

تمع والعينة يف البحث امليداىن مصدرا املعلومات والبيانات. :المجتمع والعينة ا

تمع يف هذه البحث هو مجيع طالب للمرحلة الثناوية مبعهد الثقافة  ويكون ا

طالبا. 302عددهم 2016/2017.لسنة دراسية (POMING)اإلسالمية 

قامت . وأم الطريقة اليت ٪20طالبا من عدد الطالب أي 120واخذت الباحثة 

توا:نا الباحثة الختيار العينة هي الطريقة العشواعي. قال سوهرسيمى أريكو 

“Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik di ambil semua, sehinnga

penelitiannya merupkan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah

subjeknya lebih besar dari 100, maka dapat di ambil 10-15% atau 20-25%

atau lebih7

تمع أقل من مائة فمن األفضل أن يؤخذ كلهم حيت يكون ذالك  إذا كان ا

تمع، وإن كان عددهم أكثر فيمكن أن يؤخذ  25- 20أو ٪15-10البحث ا

أو أكثر.

إن أهداف تعليم اللغة العربية وهي ميكن الطالب أن -1: أهم نتائج

قرآن واحلديث والكتاب العربة وفقا للقواعد النحوية والصرفية.يقرأوا ال

______________
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik,(Jakarta: Bina Aksara,
1989),Hal 112.
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إن طريقة املستعملة يف تعليم اللغة العربية ىف معهد الثقافة -2

طريقة اإلنتقائية ولكن اإلنتقائية أكثر استخداما . (POMING)اإلسالمية فومبيج 

وتليها وطريقة القواعد والرتمجة وطريقة القراءة.

ينبغي على املدرسني تطبيق طرق ومناسبة مبادة تعلم، -1: التصوياتأهم 

لذلك ينبغي املدرسني أن يستخدم وسائل اليت تناسب بالطالب.

ينبغي على املدرسني أن يطبقة اللغة العربية تطبيقا جيدا  -2

كاللغة العربية الرمسية أثناء التدريس.

التعلم اللغة العربية ينبغي على الطالب أن جيتهدوا يف-3

ويطبيقوها يف أيامهم وخاصة اللغة العربية يف قواعد النحو، والصرف وغريها، وحمادثة  

كثريا يف الفصل وداخلها.

إتفق هذه الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية ىف إستخدام منهج البحث منهج 

اسة احلالية تصدر الوصفى حتليلي، وتتفقان أيضا يف التعرف الدراسة السابقة والدر 

ما ختتلفان باملعرفة  تعليم اللغة العربية ىف معهد الثقافة اإلسالمية عن الطلبة، إال أ

والدراسة احلالية باملعرفة طرق تعليم اللغة العربية يف املدرسة ،   (POMING)فومبيج 

.Aceh Tamiangالعالية باب السالم 
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الطريقة كتابة الرسالة-ح

PANDUAN AKADEMIK DAN PENULISAN SKRIPSI TAHUN 2016

(Fakultas Tarbiyah Dan keguruan Unversitas Islam Negri Ar-Raniry Banda

Aceh)8

______________
Panduan Akademik Dan Penulisa Skripsi Tahun 20168
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الفصل الثاني

أإلطار النظري

طرق تعليم اللغة العربية.أ

التعليمطرقمفهوم.1

قبل أن حند إىل مفهوم الطريقة باملعىن االصطالحى البد أن نتبع هذا املفهوم 

يف املعىن اللغوي تعىن الطريقة أو السرية أو املذهب، وجاء يف احلاح: طريقة الرجل 

واحدة. ويف احلديث قوله صلى اهللا عليه مذهب يقال: مازال فالن على طريقة 

وسالم(حيشر الناس علي ثالث طرائق) ولقد وردت مادة طريقة يف القرآن الكرمي أكثر 

من موضوع فيه، ومن ذلك قوله تعاىل (إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال يوما. 

املثلى. ). ومن مواضع ذكر الطريقة يف القرأن الكرمي أيضا(ويذهبا بطريقتكم 301طه:

1)36طه:

وقال أزهر أرشد يف كتابه من رأي إدوارد أنطاين عن تعريف طريقة التدريس 

هو الطريقة عبارة عن خطة عامة إلختبار وتنظيم عرض املادة اللغوية. هذه اخلطة 

الميكن أن تتعارض مع املدخل الذين تصدر عنه وتنبع منه. املدخل شىء، وطريقة 

______________
.80)ص.2011مجع احلقوق املفوظة، التدريس مواد اللغة العربية،(بريوت: دار املشرق،1
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ا املدرس يف واملراد بطريقة ال2إجرائي. تدريس هنا جمموعة األساليب اليت يستعني 

حتقيق أهداف تربوية معينة. وهي تنقسم إىل قسمني، مها طرق التدريس العامة وطرق 

التدريس اخلاصة. طرق التدريس العامة هي األساليب يستعملها املدرس يف تعليم كل 

تدريس اخلاصة فهي األساليب املواد، مثل طريقة إلقائية وطريقة املناقشة. وأما طرق ال

الىت ميكن استعماهلا ىف تعليم املادة الدراسية اخلاصة. كمثل طريقة القواعد والرتمجة 

3مناسبة لتدريس وغري مناسبة لتدريس البيوجليا ألن طبيعة املادة خمتلفة.

ويف تعليم اللغة األجنبية قد عرض اللغويون بعض الطرق ولكن على املدرس 

ناسبه، وعلى املدرس أن يعرف أنه ال جيد طريقة وحيدة مناسبة مع كل أن خيتار ما ي

تمعات ولكل الدراسني. الظروف ويف كل ا

إن لكل طريقة من طرق التدريس مزايا وعيوبا. وطريقة مناسبة هي تلك 

تساعد على حتقيق اهلدف املرجو يف الظروف اخلاصة لتعليم اللغة الثانية أو اللغة 

الطلريقة الناجحة هي اليت تؤدى الغاية يف أقل وقت وأيسر جهد يبذله األجنبية.إذا، ف

______________
(أو جونج فائندانج مطبعة مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبية لمدرس اللغة العربية،أزهر أرشد، 2
.44)،ص.1998األحكام : 
(جامعة الرانريي األسالمية احلكومية دار المدخل إلى تعليم اللغة العربية،احلاج عزمان إمساعيل، 3

.44)،ص.2004السالم بندا أتسيه
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املعلم واملتعلم، وهي اليت تيثر اهتمام التالميذ وميوهلم وختفزهم على العمل اإلجياىب 

والنشاط الذايت.

أنواع طرق التعليم.2

اعتمادا على ما قدم من البيان على املدرس أن يراعي بعض النقط قبل 

التدريس يف تعليم اللغة العربية:اختيار طرق 

أغراض تدريس العربية)1

إن وعي املعلم بأهداف تدريس العربية أمر أساسى لنجاحه يف تدريس. 

وعلى سبيل املثال أن أهداف تدريس اللغة العربية يف املعهد السلفى يف أتشيه جلعل 

ملة. ىف هذا املتعلمني قادرين على فهم الكتب العربية بعد معرفة قاعدة تركيب اجل

احلال ميكن للمدرس أن خيتار طريقة القواعد والرتمجة اليت تساعده ليصل إىل هذه 

األهداف املرجوة.

مستوى الدارسني)2

إن الطريقة الىت يستخدمها املدرس مع دارسني  يف مستوى األول ينبغي أن 

ينبغي أن ختتلف عن الطريقة الىت تستخدم مع دارسني لديهم خربة سابقة مع العربية 

ختتلف عن طريقة تستخدم مع املبتدئني يف تعلم اللغة.

خصائص الدارسني )3
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على املعلم أن يعرف خصائص خمتلفة للدارسني سواء من حيث السن 

أو اجلنس أو الدوافع واألقل شئ من التعديل فيها.

ميمصادر التعل)4

التعليم علي املدرس قبل اختيار طرق التدريس أن ينظر أوال إىل توفر مصادر 

والوسائل التعليمية الىت ميكن استعماهلا أثناء التدريس. مثال: ال ميكن املدرس أن 

يستعمل الطريقة اليت حتتاج إىل الوسائل البصرية إذا مل تكن هناك الصور والرسم 

والشاشة والوسائل البصرية األخرى.

مادة الدرس)5

ا. ففي تعليم مادة اختلف مادة الدرس حيتاج إىل الطرق املختلفة يف تعليمه

تم  احلوار مثال الميكن للمدرس أن خيتار طريقة القواعد والرتمجة ألن هذه الطريقة ال

4مبهارة الكالم

إن التعليم اللغة العربية حيتاج إىل الطرق التعليمية املتنوعة سواء كانت قدمية أم 

جديدة،منها:

طريقة النحو والرتمجة)1

______________
لعال، طرق تدريس اللغة العربية،(القاهرة: دار غريب للطلبعة،دون سنة)،ص عبد املنعم سيد عبد ا4

5-6.
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تعليم اللغات الثانية، وهي تعود إىل عصر النهضة تعتمد هذه الطريقة أقدم طرق 

للرتاث اإلنساين الكثري إىل يف البالد اإلروبية، حيث نقلت اللغتان اليونانية والالتتينية

العامل العريب، فضال عن تزايد العالقة بني خمتلف البالد األوربية، مما أشعر أهلها 

ل على تعليمها. واتبعت يف ذالك باحلاجة إىل تعلم هاتني اللغتني. فاشتد اإلقبا

األساليب الىت كانت شائعة يف تدريس اللغات الثانية يف العصور الوسطى. ولقد كان 

املدخل يف تعليم اللغة العربية شرح قواعداها، واالنطالق من هذه القواعد تعليم 

ته، مهارات اللغة األخرى اخلاصة بالقراءة والرتمجة، مث صار تدريس النحو غاية يف ذا

5حيث نظر إليه على أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكري.

طريقة املباشرة:)2

ظهرة هذه الطريقة كرد فعل لعيوب طريقة النحو والرتمجة اليت تعتمد على 

استعمال لغة وسيطة. فجاءت الطريقة املباشرة لتلغى هذه الساطة وتعليم اللغة األجنبية 

6يطة سواء كانت لغة الدراس أم لغة أخرى جييدها.نفسها دون استعانة بلغة وس

______________

(جامعة تعليم اللغة العربية لغير النطقين بها مناهج وأساليبه،رشدي أمحد طعيمة، 5
.127م)ص.1989املنصورة:

الناطقين اإلتجاهات المعاصرة فى تدريس اللغة العربية واللغة لحية األخرى لغيرمحاده إبراهيم، 6
50)ص:1987(القاهرة:دار الفكر العريب،بها،



20

م تنادى جبعل تعليم اللغات 1750ولقد ظهرة دعوات كثرية منذ سنة 

األجنابية. ولقد اختذت هذه الدعوات أمساء عدة لطرق خمتلفة من طرق تدريس اللغات 

والطريقة النفسيةNatural Methodاألجنبية. من هذه األمساء: الطريقة الطبيعية 

Psycholoyical  والطريقة الصوتيةPhonetic Method.... اخل. إال أن املصطلح الذى

.Direct Methodانتشر بصورة أسرع فقد كان اسم الطريقة املباشرة 

ويذكر شيلدرز أن هذه الطريقة تعود ىف أساسها إىل أحد كبار اللغويني األملان 
الذى دعا إىل  استخدام نتائج علم الصوتيات ىف تدريس نطق Wilhem Victorوهو 

اللغات األجنبية. مث ظهرة هذه الدعوات ىف طريقة جديدة لتعليم اللغات أألجنبية. ظهرة 
وكذلك ىف Methode Directم ومسيت بالطريقة املباشرة 1901ىف فرنس ألول مرة سنة 

Method the officialم 1901أملانيا سنة الطريقة الرمسية لتدريس اللغات األجنبية ىف 

modern language teaching وأخريا ظهرت هذه الطريقة ىف الواليات املتحدة
Wilhemأحد تالميذ العامل األملاىن Max Walterم عن طريقة 1911األمريكية سنة 

Victor وقد أخذت هذه الطريقة شكال عمليا ىف املدارس برلتز(Berlitz) لتعليم اللغات
7للتجارة والسياحة والعمل والعالقات الدولية.

______________
(مكة املكرمة :جامعة أم المرخع فى تعليم اللغة العربية،رشدى أمحد طعيمة، 7

)360-359،ص:1986القرى،
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طريقة السمعية الشفوية:)3
ظهرت هذه الطريقة استجابة ألمرين مهمني ىف مخسينات وشتينات هذا القرن، 
ومها: أحد مها قيام عدد من علماء النفس واللغويني بدراسة اللغات اهلندية غري املكتوبة 

األمريكية، وثانيهما تطور وسائل األتصال بني الشعوب مما قرب بالواليات املتحدة 
املسافات بني أفرادها. وخلق احلاجة إىل تعلم اللغات األجنبية ليس فقد إلستخدامها 

ىف اإلتصال املباشرة بني األفراد بعضهم وبعض.
ولقد أدى ذالك إىل إعادة النظر إىل اللغة مفهوما ووظيفة، ومل تعد اللغة وسيلة 

التصال الكتايب فقد أو نقل الرتاث اإلنساين فحسب، بل أصبت أداة لتحقيق ل
اإلتصال الشفهى. أوال مبهارتية اإلستماء والكالم، يليه اإلتصال الكتايب مبهارتية القراءة 
والكتابة، وترتب على هذه النظرة إىل اللغة ويف ظل الظروف اجلديدة أن ظهرت طريقة 

بية مسيت بالطريقة السمعية والشفوية أو طريقة الصوبة نطق حديثة لتعليم اللغات األجن
هذها األصالح وكثري اخللط بني جزئية، استبدله بروكس باصطالح هو ليعين متاما 

8مايعينة االصالح السابق.

ا إىل عدة نتائج شقت طريقتها إىل  ولقد انتهت الدراسة اليت قام اللغاويون أخريا 
كت آثارها عليه هدفا وطريقة. ويلخص لنا بولتون أهم تعليم اللغات األجنبية وتر 

املفاهم املفاهيم اليت جدت يف تعليم اللغات األجنبية يف ضوء الدراسات اللغوية يف أن: 
ا جمموعة من العادات، وأنه ينبغي أن تعليم عن اللغة هي  اللغة كالم وليست كتابة، وأ

ماميارس، وأن اللغات تتباين بني بعضها وبعض. 

______________
(جامعة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهج وأساليبيه،رشدي أمحد طعيمة،8

133م)صز1989املنصورة:
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كان هلذه املفاهيم أثر يف ضهور الطريقة السمعية اهلية ويف أن تكتسب املالح اليت 
9متيزها.

طريقة القراءة)4
ا ألقى النظر على املكتوبة وطالعه. 10القراءة مبعىن تتبع كلمة ونظر ونطق 

والقراءة اصطالحا هي كلمة مكونة تتم فيها ترمجة وحتليلها والتفاعل معها و إفادة 
وقال علماء الغرب أن القراءة تطلب القدرة على تعرف األمناط الصوتية من 11منه.

خالل الرموز مكتوبة.إذن، فالقراءة تعين أنتفال املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة إىل 
عقل القرئ. أي أن القراءة اليت نعلمها هي فهم املعاىن مباشرة وبطالقة من الصفحة 

12املكتوبة أو املطبوعة.

حممد رجب فضل اهللا أن القراءة هي أداة إكتساب املعرفة والثقافة واالتصال وقال
بنتاج العقل البشري ويذكر أن أهداف تعليم القراءة كما يلي:

أن يتمكن الدرس من ربط الرموز املكتوبة اليت تعرب عنها يف اللغة )1
العربية.

أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح.)2
مات الرتقيم ووظيفة كل منها.أن يتعرف عال)3
أن يفهم معاىن اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اليت تربط بينها.)4

______________
186تعليم اللغة العربية...،صطعيمة، رشدي أمحد9

(الرياض،دار المهارة اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها، الطبعة األولىأحدم فؤدى حممد عليان، 10
.121)ص1993السالم

(جامعة عني الشمس تعليم اللغة العربية لناطقين بللغة أخريحممود كامل النافة،11
176-121)ص1985

186صتعليم اللغة العلربية....،حممود كامل الناقة،12
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الكسب اللغوي وتنمية حصيلة التلميذ من املفردات والرتكيب اجلديدة.)5
طريقة املناقسة:.3

وتعترب املناقشة من األساليب املتبعة يف التدريس يف معظم املواد الدراسية، 
يكون عدد التالميذ يف الفصل معقوال وحيق بالطبع أن يشارك يف املناقشة. عندما 

ويرى زقوت أن هذه الطريقة هي النقاش واحلوار، ومع أن كل طرق التدريس 
تقريبا الختلو من طرح األسئلة، إال أن طريقة املناقشة تتخذ من السؤال واجلواب 

منطلقا ملعاجلة النشاط التعليمي.
اللغة العربيةوسائل تعليم .ب

تعريف الوسائل:
دف مجيعها إىل حتديد تعريف  حتفل كتب الوسائل التعليمية بتعريفات كثرية 
شامل للوسيلة التعليمية وعلى كل"يقصد بالوسيلة التعليمية كل أنواع الوسائط اليت تعني 

، املعلم على توصل املعلومات واحلقائق املتعلم بأسهل وأقرب الطرق، وأشهر الطرق
ا: املواد اليت (Dent)وأشهر التعريفات انتشارا هو تعريف دنت  الذين يعرف بأ

تستخدم يف حجرات الدراسة أو يف غريها من مواقف التعليمية لتسهيل فهم معاين 
13الكلمات املكتوبة أو املنطوقة،

استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى 
بدعة مستوردة كما يتبادر إىل بعض األذهان، بل هو عمل له مشروعية الدينية ليس

اليت تستند إىل هدى النيب الكرمي صلى اهللا عليه والسالم الذين بعث معلما وميسرا.

______________
.670م)، ص2000(الرياضتكنولوجيا التعليم،عبد الرمحان كدوك،13
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ا حتفل باملبادئ الرتبية  أن الباحثة يف سنة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ليجد أ
ملية الرتبوية التعليمية بشكل يثري الدهشة ويبعث على العظيفة اليت تتناول جوانب الع

اإلجياب، ومن تلك املبادئ استخدامه صلى اهللا عليه وسلم لكل وسيلة بصرية أو 
ردة،  ا أن تساهد على زيادة الفهم أو تأكيد املعىن وجتسد املفهومات ا مسعية من شأ

14وحتقيق اهلدف املتوخى من املوقف التعليم.

الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذين بعث معلما انطلق من معني وال شك أن 
الوحي ومنهجه معلما ألصحابة ومستخدما كل الوسائل واألساليب اليت عرض هلا 
القرآن، وحاول استخداما األدوات والوسائل املتاحة يف البيئة وتوظيفها لصاحل تعميق 

15املعارف.

عليه وسلم يف تعليم أصحابه:ومن الوسائل اليت استخدامها الرسول صلى اهللا
األشارة باألصابع.-1
األشارة باليد الوحدة.-2
األشارة باليدين.-3
استخدام احلصى.-4
الرسم على األرض.-5
العروض أو التوضيحات العملية.-6
سمات والدمي.-7 ا

______________
استخدام السول صلى اهللا عليه وسلم الوسائل حسن بن علي البشاري،14

.65م)ص2000(فطر،الدوحة1طالتعليمية،
.50،دون سنة)،ص(القاهر:دار غريب للطباعةطرق تدريس اللغة العربية،عبد املنعم سيد العال،15
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16استخدام األشياء احلقيقية.-8

ويقول الشيخ القرضاوي:إن العربة يف هذا اصدد ليست بعدد الوسائل 
ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف عملية التعليم، وإمنا بتقرير اليت استعان 

املبدأ والفكر، حيث إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مشرع، ويكفي استخدام 
17وسائل التعليمية مرة واحدة ليكون أسوة وهاديا للمربني يف كل العصور.

اختلف املربون يف وقد حاول زيادة محدان تفسري هذه الظاهرة قائال: 
م اللفظية للوسائل املستخدمة يف التعليم، وقد نبع هذه االختالف من  تسميا

مبداين مها:

طبيعتها املتنوعة..1
مث دورها املقرتح يف العملية الرتبوية..2

ويف يلي بعض من هذه التسميات:
Audio Visual Mediaالوسائل السمعية /البصرية- 1

ائل مرئية أو مسعية (األثنني معا) ترخع يف طبيعتها، هذه التسمية ليكون الوس
وإىل االستفادة منها يف التعليم والتدريس بواسطة حاسيت البصر والسمع 

عموما.

______________
(القاهرة:دار غريب طرق تدريس اللغة العربية،عبد املنعم سيد عبد العال، 16

.67للطياعة،دون سنة)،ص
.132م)ص1984(لبنان،بريوث،مؤسسة الرسلالرسول والعلم،يوسف القرضوي،17
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املعينات الرتبية- 2
تتبع هذه التسمية من الدور الذي تقوم به الوسائل يف مساعدة كل من املعلم 

والتالميذ على إحداث عملية التعلم والتدريس.
ائل اإليضاحوس- 3

وتنبع هذه التسمية بشكل رئيس من الدور الذي تؤدية الوسائل يف توضيح 
مايقوم به املعلم من شرح للمادة الدراسية وتقريب ملفاهيمها ومبادئها املختلفة.

تكنولوجيا التعليم- 4

تأيت هذه التسمية من الطبيعة املركبة اليت تتكون منها هذه الوسائل وتستخدم 
الرتبية مثل الصور الثابتة املتنوعة واألفالم والتلفيزيون التعليمية مثل بعدئذ يف 

18تصنيف أولينخ، تصنيف أوسلن وغريها.

وميكن القول أيضا أن هناك من العلماء من قام بتصنيف الوسائل التعليمية حسب 
معايري خمتلفة منها:

والثلبتة واألسطوانات طريقة احلصول عليها: مواد جاهزة مثل األفهام املتحركة )1
واخلرائط اليت تنتجها الشركات. أو مصنعة كاليت ينتجها املدرس أو التلميذ كالشرائح 

أو الرسوم البيانية أو اللوحات.

______________
(األردون وسائل تكنولوجيا التعليم مبادئها وتطبيقا تها في التعليم والتدريس، جممد زيااد محدان،18

21-20)،ص1986دار الرتبية احلديثة 
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كالشرائح واألفالم الثابتة، Projectedإمكانية عرضها ضوئيا: مواد تعرض ضوئيا )2
كاألفالم Audiovisualكالتسجيالت الصوتية أو بصرية أو مسعية Marerialsأومسعية 

الناطقة وبرامج التلفزيون أو ملموسة كالوسائل املستخدمة مع فاقدي البصر مثل: 
طريقة بريل يف تعليم القراءة.

يئها الوسائل التعليمية : أشار أدجار ديل يف كتابه )3 Audiovisualاخلربات اليت 

Methods In Teaching إىل ترتيب الوسائل التعليمية ىف خمروط أمساء خمروط اخلربة
Cone Of Experiene ا إىل رأس يؤها كل منها. وكان أقرا على أساس اخلربات اليت 

املخروط ميثل اخلبات كالروموز اللفظية والبصرية وميثل قائدة اخلربات امللموسة احلسية 
األخرى يف هذا املخروط حسب قرب الواقعية، وقام برتتيب الوسائل التعليمية

يئها من التجريد أو الواقعة حسب سهولتها أو صعوبتها أو أمهيتها. 19اخلربات اليت 

حلواس اليت ختاطبها الوسيلة:
وسائل السمعية : وتضمن جمموعة املواد واألدوات اليت تساعد على زيادة .1

تمل الراديو، فاعلية التعليم واليت تعتمد أساسا علي حاسة السمع، وتش
والربامج األذاعة املدرسية، واألسطوانات، والتجيالت الصوتية.

وسائل البصرية: وتضم جمموعة من األدوات والطرق اليت تشمل حاسة البصر .2
موعة الصوار الفوتو غرفية، والصور املتحركة  وتعتمد عليها. وتشمل هذه ا

ذج،واخلرائط، والشرائخ الصامتة، وصور األفالم، والشرائح والعينات، والنما
املتحركة، واألشياء املبسطة، والعينات،والنماج،واخلرائط،والسكراط أألرضية،  
كما تتضمن هذه الرسائل أيضا التمثليات، والرحالت،وجتارب العرض، 

______________
(القدس،مطبعة وسائل اإلتصال والتكنولوجيا في التعليم ،حسني محدي الطوجيب، 19

43-41م)،ص1976املعارف
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واملعارض،واملناحف،واإلستخدام السبورة، واللوحة الوبرية،وجملة احلائط، 
، والوحة الكهربية، ومنضدة لرمل.والوحة النشرات، والوحة الغناطيسية

وسائل مسعية بصرية: وتضم جمموعة املواد اليت تعتمد أساسا علي حاسىت .3
البصر والسمع، وتشمل الصور املتحركة الناطقة وهي تتضمن األفالم 
والتلفزيون، كما تشمل هذه الوسائل أيضا األفالم الثابتة والشرائح والصور 

ناسبة على اسطوانات أو شرائط عندما تستخدم تسجيالت صوتية م
20تسجيل.

مزايا طريق تعليم اللغة العربية وعيوبها:.ج
لطريقة تعليم اللغة العربية مزايا وعيوب، وفيما يلي شرحها بالتفصيل، وهي:

الطريقة القواعد والترجمة:- 1
مزاياها:-أ

هذه الطريقة تكون مناسبة لألعداد الكبرية من الطالب، حيث ال )1
املشاركة يف الفصل، وال التفاعل مع املعلم وال احلديث مع يستطيعون 

زمالئهم من الطالب، فيحتاجون حينئذ إىل الكتاب املقرر، وإىل كراسة 
يكتبون عليها ما يسمعون من املعلم، وحيتاجون إىل كتاب القواعد 

لللرجوع إليها عند احلاجة.
األهتمام الألزم ملهارة تم هذه الطريقة مبهارة والكتابة والرتمجة، والتعطي )2

21الكالم.

______________
(دار النهضة العربية التعليمية والمناهج،والوسائل أمحد خري حممد كاظم وجابر عبد احلامد جابر، 20

.37)،ص1989
()طرق تعليم اللغة العربية،جاسم على جاسم،21
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الرتكيز على القواعد قد يفيد من هم ىف املراحل املتقدمة من دراسة اللغة، )3
وقد تكون هذه الطريقة مهمة للمختصصني يف اللغويات أو ىف تعليم 

اللغات األجنبية والثقافات.
ا:- ب عيو

مل هذه الطريقة مهارة الكالم.- 1
والكتابة، وعدم األهتمام بالفهم، وقلة احلديث باللغة اإلهتمام مبهارة القراءة - 2

اهلدف وسالمة النطق، وكل ذلك لن يؤدي إىل بناء كفاية يف بقية املهارات.
تكثري هذه الطريقة استخدام اللغة األم إكثار جيعل اللغة املنشورة قليلة - 3

22اإلستعمال يف درس اللغة.

الطريقة المباسرة:-2
مزاياها:-أ

.ف املفرداتتسريع ىف تعار - 1
مهارة الكالم تدريس بسرعة.- 2

ا:- ب عيو
تفاضل مهارت الكالم حىت مهارة األخرى التستعمل..1
عدم استعمال حكم النحو حيث أن اللغة العربية ترتتب من النحوية..2

الطريقة السمعية الشفهية:- 3

مزاياها:-أ

طريقة تعليمها مرتبا حىت تسهل الطلبة لتفهم كل مدة.- 1
______________

125) ص:1992دو جالس بدوان، أسس تعليم اللغة وتعليمها، (الرياض: الصفة العربية:22
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حىت مدة التعليم وتعلم اليأخذ وقتا طويال.تستعمل لغة األم- 2
ا:- ب عيو

هذه الطريقة تكون ضعيفا ىف القواعد.- 1

الطريقة المحاضرة:- 4
مزاياها:-أ

ا تغطى حجم كبري من املادة العلمية وال تتطلب الكثري من .1 اقتصادية أل
اإلنشاء واألدوات واألجهزة.

تسمح بعرض املادة العلمية عرضا متصال..2
طريقة مناسبة لعرض موضوعات عملية جديدة.تعترب .3

ا:عي- ب و
سبيلة الطالب بصفة عامة..1
التوفر اجلانب العملى التطبيقى للطالب..2
التلىب حاجات الطالب..3

الطريقة اإلنتقائية: - 5
مزاياها:-أ

جمتمعة طرقني حىت يسطر الغيوب من كالها..1
املهارف ىف األستماع مع القواعد والرتمجة..2

ا:- ب عيو
النقصان يف مهارة األخري.1
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الفصل الثالث

إجراءات البحث

طريقة البحث:.أ

منهج البحث الذي يستخدمه الباحث يف هذا البحث فهو منهج وصفي. ويقوم إن 
جتري الدراسة على تفسري ما كان فيه الوصف عن ميدان البحث. ومن مث الباحث ب

وأما الطرق املسعتملة جلمع البيانات فهي طريقتان مها:وتوضيحها توضيحا جليا.

البحث الوصفي، يهدف أساسالوصف الواقع فقط ويتم بواسطة استجواب .1
. من أهداف هذه الدراسة استجواب األفراد بصورة مباشرة أوبصورة غري مباشرة

أم خارجها.الفرد عن التصوير أو مالحظة مباشرة يف القاعة الدراسية
البحث الوصفي، الىت يتم إجراؤها بواقع طبيعي غري متكلف وبواسطة معايسثة .2

1الباحث الفعلية (املالحظة باملشاركة) جلميع وقائع السلوك احلقل.

المجتمع والعينة.ب

تمع يف  تمع والعينة يف البحث امليداىن مصدرا املعلومات والبيانات. ويكون ا ا

.(Aceh Tamiang)مبدرسة باب السالم يةطالب للمرحلة الثانو هذا البحث هو مجيع

طالبا.ألن عددهم أكثر من مائة فأخذ 233عددهم2017/2018لسنة دراسية 
______________

، الطبعة الثانية، (الرياض: المدخل إلى البحث السلوكيةصاحل بن محد الساف،1
192م) ص. 2000املكتبةالعبيكان،
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شخصا. وهذا مناسب برأي سوهرمسي 34عينة هلذا البحث أو ٪15الباحث 

(Prosedur penelitian suatu pendekatan)أريكنتوا كما يف كتابه،

“Apabila Subjeknya Kurang dari 100, Lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya populasi. Tetapi Jika jumlahnya subjeknya besar, dapat

diambil antara 10%-15% atau 20% atau lebih.2

أي: إذا كان العدد أقل من مائة فمن املستحسن أن يؤخذ كله ليكون ذلك حبثا 

-٪20أو ٪15-٪10وإذا كان أكثر من ذلك فيمكن أن يؤخذ منه اجتماعيا، 

أو أكثر.25٪

أدوات البحث.ج

ا املعلومات الالزمة إلجابة اسئلة  واملراد بأدوات البحث هو الوسيلة اليت جتتمع 

البحث .وجتتمع بواسطة واحدة أو أكثر من األدوات التالية:

االستبانة-1

لبيانات املستخدمة يف البحوث والدراسات تعترب االستبانة من أهم أدوات مجع ا

األكادميية، حيث تقوم فكرة االستبانة على مجع معلومات تتعلق بأحوال الناس أو ميوهلم 

م. وقام الباحث باالستبانة على تقسيم األسئلة املكتوبة إىل طالب  م ورغبا واجتاها

ما يف كتابهحلصول على األجوبة املطلوبة . وهذا مناسبا برأئ سوجيوونو، ك

______________
2SuharsimiArikunto,ProsedurPenelitianSuatuPendekatan, (edisirevisi VI) (Jakarta: RinekaCipta,

2006) hal. 134
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(Memahami Penelitian Kualitatif)

“Angket atau kuesioner Merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis,sampel yang sesuai dengan

karakteristik diberi kuesioner dengan masalah penelitian’’

املقابلة الشخصية.-2

ا الباحث مع شخص آخر أو أشخاص  وهي حمادثة مواجهة يقوم 

حبث آخرين . وهدفها الستشارة أنواع معينة من املعلومات الستغاال هلا يف

ا يف التوجيه والتشخيص.إلعلمي أو ا 3ستعانة 

كما يف هذه املناسبة يقوم الباحث باملقابلة الشخصية مع املدرس اللغة العربية يف مدرسة 

املشكلةحولاألسئلةقابلة. ويريد الباحث  بامل(Aceh Tamiang)باب السالم الثانوية 

املستخدمةوطريقة

______________
صاحل ابن محد العساف، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، الطبعة الثانية،(الناشر: املكتبة 3

.100م)ص:2000-ه1417العبيكان،سنة 
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الفصل الرابع

نتائج البحث

غروض البحث وتحليلها- أ

قام الباحث يف الفصل السابق عما يتعلق مبنهج البحث واألدوات املستخدمة 

حصل الىتحث أن يعرض النتائج افيه جلميع البيانات. أما يف هذا الفصل يريد الب

الباحث اعتمادا على إفادة عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني بند أتشيه رقم اعليه

2018/12/TL.00/TU-FTK/UN.08/B-11488 فقام الباحث بالبحث طرق

Aceh Tamiang.1تعليم اللغة العربية يف املدرسة باب السالم الثانوية 

(مدرسة باب السالم الثانوية).لمحة عن ميدان البحثا-ب

تقعالىتاألهلية،املدارسمن) MAS(اإلسالميةالثانويةباب السالم مدرسةإن

أتشيه ) Babo(وابابريةب)Muhammad kasim(قاسمحممدشارعيفاملدرسة

. املالدية1999سنة يفاملدرسةهذهأسستوقد،Aceh Tamiangنجياتام

1Surat izin penelitian di sekoah mas babussalam(di keluarkan oleh Bagian
Akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguran).
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2والتعليمالتربيةعرضلترقيةالدافعةوالوسائلالمبانى4.1الجدول

عدادالتعلميةالوسائلمننوعالرقم
1املدرسةرئيسعرفة1
1اإلدارةغرفة2
1املدرسغرفة3
1املصلى4
9الدراسةفصول5
1املكتبة6
1الطائرةالكرةملعب7
0القدمالكرةملعب8
3مرحاض9
1احلسوبخمترب10

موع 19ا

2Sumber dari: profil madrasah aliyah babussalam tahun ajaran 2017-2018(poin A)
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3الثانويةاسالمبابالمدرسةفيوالطلبةالفصولعدد4.2الجدول

موعالطالباتالطالبالفصل ا

األول

الثاين

الثالث

36

41

40

49

27

40

85

68

80

موع 117116233ا

233يتضح من اجلدول أن عدد الطالب مبدرسة باب السالم الثانوية يبلغ عددهم 

طالبة.116طالبا و117يتكون من 

الثناويةالسالمبابالمدرسةفيالمدرسينعدد4.3الجدول

موععددالرقم ا

1

2

املدرس

املدرسة

15

18

موع 33ا

شخصا33الثانويةالسالمباباملدرسةيفاملدرسنيددعأناجلدولمنيتضح

.مدرسة18ومدرسا15منيتكون

3Sumber dari: profil madrasah……(poin B)
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Aceh Tamiangو أهداف المدرسة باب اسالم الثانوية الرؤية والرسالة-ج

الرؤية املدرسة:.1

املشقفني ويتخلقو بأخالق .تكوين أبناء األمة األجيال املسلمني املئمنني

الكرمية وكفائة الشيطرة على تنكنية املؤلومة.

الرسالة املدرسة:.2

.تكوين اجليل لسبغة اإلميان واألخالق الكرمية)1

.ني املشقفني و املبتكرنحتذيف الطلبة العلم)2

م اليومية باألمانة واإلخالص )3 حتذيف الطلبة وإرشادهم ىف احليا

تمع ولشعب والوطىن حىت يتمشؤون مبنحج اهللا  م وا واملسؤلية حليا

.تعاىل

.تنمية احلماسة واحلب البيئة)4

وأهداف املدرسة :.3

زيادة عن كيفية التعلم الذي ينشط ويشارك بنشاط الطالب.)1

دة كفاءة التعليم لدى الطالب واملدرس.زيا)2

احلصول على درجة إمتحان وطين خيدا.)3

تشكيل البيئة إسالمية.)4
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ة اإلستبانةجنتي- د

ة مبدرسة باب ياإلستبانة إىل مجيع الطالب للمرحلة الثانو بتوزيع قد قام الباحث 

،وفيما يلي يوضح الباحث نتائج األستبانة:Aceh Tamiangالسالم 

4-4الجدول 

رغبة الطلبة في تعليم اللغة العربية

النسبة املئويةعدد التكرارحتمال األجوبةاإلالرقم

٪412رغبة شديد فيها1

٪2573رغبة فيها2

٪412رغبة قليال فيها3

٪13الرغبة فيها4

موع ٪34100ا

العربية، كما رأى الباحث أن أكثر الطالب رغبة حنو اللغة يتضح لنا من اجلدول 

وأقل منهم اليرغب حنو اللغة العربية كما ٪73إجابتهم من اإلستبانة وعددهم 

بون "رغبة شديد يالسابق أن الطالب منهم جي، وذكر من اجلدول 3٪إجابتهم 
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)،  ٪12)، وجيبون "رغبة قليال فيها (٪73بون "رغبة فيها"(يوجي٪)،12فيها" (

). ٪3بون منهم "ال رغبة فيها"(يوجي

4-5الجدول 

اللغة التي يستعملها المدرسون أثناء تعليم اللغة العربية

النسبة املئويةعدد التكرارحتمال األجوبةاإلالرقم

٪25اللغة  األم/اندونيسية1

٪25اللغة العربية2

--اللغة متيغ3

٪3090سيةيغة العربية و اندونلال4

موع ٪34100ا

العربية و ن اللغةأبون يب جيالاجلدول،رأى الباحث أن أكثر الطامن هذ

اللغة يف التدريسTamiangجيبون"اللغة متيغمن أحد منهم وال90٪وهي سية ياندون

)، ومنهم جيبون "اللغة ٪5"اللغة األم/إندونيسية" (أن العربية،ويتضح اجلدول

وأما "اللغة العربية وإندونسية" " Tamiang)، وال أحد منهم جيبون"اللغة متيغ٪5العربية"(

). ٪90بون (يمنهم جي
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4-6الجدول 

فهم الطالب بإستخدام اللغة العربية أثناء التعليم

النسبة املئويةعدد التكرارحتمال األجوبةاإلالرقم

٪412فهم جدا1

٪1853فهم2

٪1030فهم قليال3

٪25اليفعم4

موع ٪34100ا

"فهم"بانسبة املئوية بونيالطالب جيأكثر من اجلدول السابق ،رأى الباحث أن 

ويتضح اجلدول أن إجابتهم،٪5وأقل منهم جييبون اليفهم بانسبو املئوية 53٪

٪)،والطالب جيبون"فهم 53٪)، والطالب جيبون "فهم"(12"فهم جدا"(

٪).5٪)، والطالب جيبون "اليفهم"(30قليال"(
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4-7الجدول 

الوسائل في تعليم اللغة العربيةإستخدام 

النسبة املئويةعدد التكرارحتمال األجوبةاإلالرقم

--الكتب فقط1

وسائل اإلعالم السمعية 2

والبصرية

411٪

٪2265السبورة والكتب3

٪824وسائل اإلعالم األخراى4

موع ٪34100ا

السبورة أكثر منهم من جييبون الوسائل أنمن اجلدول السابق، رأى الباحث 

بانسبة وسائل اإلعالم السمعية والبصريةوقليل منهم من جييبون٪65بانسبة املئوية 

"الكتب الوسائل يف تعليم اللغة العربيةإستخدام ويتضح اجلدول أن ،٪11املئوية 

٪)، وجيبون 11٪)، وبعضهم من يقولون "وسائل اإلعالم السمعية البصرية"(0فقط"(

،)٪24(منهم من جيبون"وسائل اإلعالم األخرى"و ٪)، 65منهم"السبورة والكتب"(
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4-8الجدول 

الطرق المستعملة لتعليم اللغة العربية 

النسبة املئويةعدد التكرارحتمال األجوبةاإلالرقم

٪26الطريقة املباشرة 1

٪927الطريقة القواعد والرتمجة2

٪2265الطريقة القراءة3

٪13لسمئية والشفويةالطريقة ا4

موع ٪34100ا

يف )٪65(من اجلدول السابق يتضح لنا أن أكثر الطالب يفضل الطريقة القراءة

وهذه اجابتهم ،)٪3(وقليلهم الطريقة السمئية والشفوية بانسبة املئويةتعليم اللغة العربية

ون يبوجي٪)27(مث جيبون طريقة القواعد والرتمجة باشرةاملجيبون الطريقة ٪)6(حيث أن 

٪).11(السمئية والشفوية٪)، وجيبون الطريقة 65بالطريقة القراءة (
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4-10الجدول 

العربيةمشكالت الطلبة في تعلم اللغة 

Aceh Tamiang(بمدرسة باب السالم الثانوية 

االحتمال األجوبةالرقم

قواعد والعربيةعدم1

عدم ممارسة ىف تعليم اللغة العربية2

عدم ممارسة يف احملادثة اللغة العربية3

قلة الفرصة لتعلم اللغة العربية4

ألن اللغة العربية ليس اللغة اليومية5

تعليم عري كافيةاملرافق 6
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يةصنتيجة المقابلة الشخ- ه
أما نتيجة املقابلة الشخصية مع املدرس اللغة العربية يف املدرسة باب اسالم الثانوية 

Aceh Tamiang.
Acehإن أهدف تعليم اللغة العربية يف املدرسة باب السالم الثانوية - 1

Tamiangللقواعد ، وهي ميكن الطالب أن يقرأون القرآن واحلديث وفقا
النحوية والصرفية.

Acehباب السالم الثانوية الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة  - 2

Tamiang أكثر القراءةولكن طريقةالقراءة و الطريقة القواعد والرتمجةهي
السمعية والشفوية وكذالك الطريقة وطريقة املباشرةستخداما وتليها طريقة إ

.اإلنتقائية
الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية هي السبورة والكتب ولكن أحيانا - 3

أستخدم وسائل أخري.
املشكالت اليت يواجهها واملدرسون يف تعليم اللغة العربية وهي:- 4

قلة اهتمام الطالب حنو شرح املدرسني..أ
مثل إضافة الوسائل تعليم اللعة العربية غري كامل يف هذه املدرسة.ب

اللغة .عدم معمل
يف هذه املدرسة. كامالمل تكن  الوسائل تعليم اللعة العربية .ج
قلة فهم املدرس حنو طرق تعليم اللغة العربية ..د
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الفصل الخامس

نتائج البحث

نتائج البحث.أ

بعد قام الباحث يف حبث شبه تعليم اللغة العربية وصفية للفصل الثاين يف 

يف مباحث السابق، اآلن حتسن له Aceh Tamiangاملدرسة باب السالم الثانوية 

تقدم الباحثة نتائج وبعض اإلقرتاحات ختاما هلذه الرسالة.

Acehباب السالم الثانوية الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة  .1

Tamiang أكثر القراءةولكن طريقةالقراءة و الطريقة القواعد والرتمجةهي
وطريقة القراءة.املباشرةستخداما وتليها طريقة إ

املشكالت اليت يواجهها املدرسون يف تعليم اللغة العربية وهي:.2

o اهتمام الطالب حنو سرح املدرس.قلة

o قلة الوسائل التعليمية مثل ال توجد خمترب اللغة يف املدرسة وكذالك كتب

املتنوعة. 

o.الوسائل تعليم اللعة العربية غري كامل يف هذه املدرسة

o. قلة فهم املدرس حنو طرق تعليم اللغة العربية
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ية وهي:املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعليم اللغة العرب.3

o.ال يفهمون الطالب حنو القواعد والعربية

o.قلة الفرصة للتعليم العربية قليلة

o.دون وقت إلضافة مادة لتعلم اللغة العربية

o.ألن اللغة العربية ليس اللغة اليومية

oمثل قلة الوسائل العليمية و عدم خمتري اللغة.كافيةغريمرافق

االقتراحات:.ب

النتائج هلذه الرسالة فمن املستحسن أن تأيت الباحث بعد أن كتب الباحث 

باالقرتاحات مما يكون نافها فيما بعد:

للمدرس:

دفعىفمحماولإلستمرارحياولواأنالعربيةاللغةينبغي للمدرسني )1

.مرجوةنتيجةعلىحيصلوالكيالعربيةاللغةتعلميفالطلبةإرادت

العربيةاللغةتدريسىفومرحيةمناسبةطريقةيطبقأنللمدرسينبغي)2

مالطلبةرغبةلرتقيةشديدةآثارهلاألندواما اللغةتعلمعلىوقدر

.العربية
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ينبغي على املدرسني أن يهتمون باملشاكل املوجودة لدي الطالب واحلل )3

منها.

لطالب:

عل الطالب أن يقرؤا النصوص العربية وخصوصا القرآن الكرمي واحلديث )1

يقدروا على القراءة الصحيحة قي النص اللغة العربية.لكى

ينبغي على الطالب أن جيتهدوان يف التعليم اللغة العربية ليشهلن يف فهم )2

علوم الدين وكذالك يف قراءة القرآن واحلديث و كتب النحو والصرف.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan model

Think Talk Write terhadap peningkatan hasil  belajar dalam aktivitas mengajar

(guru), aktivitas belajar siswa dan ketuntasan belajar siswa pada materi membaca

ulil si daun teh di MIN 2 Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pengamatan dari observer (guru bidang studi Bahasa Indonesia)

pada aktivitas guru yang berlangsung pada setiap siklus dengan presentase

yaitu siklus I 77,64%, siklus II 81,17%, dan siklus III 82,35%

menggambarkan telah terlaksananya pembelajaran dengan penerapan Model

pada materi membaca Ulil si daun teh di kelas IV menunjukkan aktivitas

yang lebih baik, dimana terdapat peningkatan dari siklus I ke siklus II

hingga siklus III.

2. Berdasarkan pengamatan dari observer (teman sejawat ) pada aktivitas belajar

siswa yang berlangsung pada  setiap siklus dengan presentase yaitu siklus I

73,00%, siklus II 74,66%, dan siklus III 80,00% menggambarkan telah

terlaksananya pembelajaran dengan penerapan Model Think Talk Write

menunjukkan aktivitas yang lebih baik, dimana terdapat peningkatan dari

siklus I ke siklus II hingga siklus III. Oleh karena itu penerapan Model Think

Talk Write menunjukkan keberhasilan karena menciptakan suasana proses
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belajar mengajar yang menyenangkan dan dapat membangkitkan semangat

siswa dalam belajar.

3. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan model Think

Talk Write pada materi membaca ulil si daun teh di kelas IV MIN 2 Aceh

Besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian hasil belajar siswa dengan

skor rata-rata 82,77 termasuk kategori tinggi. Untuk pencapaian KKM dapat

dilihat pada hasil belajar siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar

sebanyak 88,88%.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran

dalam pencapaian tujuan pembelajaran khususnya pada materi membaca ulil si

daun teh diantaranya sebagai berikut:

1. Mengingat penerapan Model Think Talk Write dapat meningkatkan

ketuntasan belajar siswa pada pembelajaran maka dianjurkan kepada guru

untuk mencoba menerapan Model Think Talk Write pada materi lain yang

sesuai dengan Model Think Talk Write pada pelajaran Bahasa Indonesia atau

pelajaran lainnya.

2. Diharapkan kepada guru yang menerapkan Model Think Talk Write,

hendaknya memperhatikan SK, KD dan indikator yang ingin dicapai serta

kesesuaian materi dengan model/ pendekatan yang akan diterapkan.

3. Pembelajaran yang menggunakan model Think Talk Write mudah dan tidak

membutuhkan waktu lebih lama, oleh karena itu kepada guru yang

menerapkan model Think Talk Write gunakan waktu sebaik mungkin.



83

4. Diharapkan kepada siswa untuk dapat mengikuti pelajaran dengan serius

penuh konsentrasi supaya proses pembelajaran lebih efektif.

5. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggembangkan penerapan

model Think Talk Write pada konsep-konsep yang lainnya.
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المراجع

العربيةالمراجع.1
والوسائل التعليمية ، 1989أمحد خري حممد كاظم وجابر عبد احلامد جابر

.(دار النهضة العربية)والمناهج،
المهارة اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها، ، 1993أحدم فؤدى حممد عليان

.(الرياض،دار السالم)الطبعة األولى
مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبية لمدرس اللغة ، 1998أزهر أرشد

(أو جونج فائندانج مطبعة األحكام).العربية،
(جامعة الرانريي المدخل إلى تعليم اللغة العربية،، 2004احلاج عزمان إمساعيل

.األسالمية احلكومية دار السالم بندا أتسيه)
دار،(بريوت:التدريس مواد اللغة العربية، 2011مجع احلقوق املفوظة

).املشرق
اإلتجاهات المعاصرة فى تدريس اللغة العربية واللغة ، 1987محاده إبراهيم

.(القاهرة:دار الفكر العريب)األخرى لغير الناطقين بها،لحية 
استخدام السول صلى اهللا عليه وسلم م،2000بن علي البشاريحسن

.(فطر،الدوحة)1طالتعليمية،الوسائل 
وسائل اإلتصال والتكنولوجيا في التعليم م ، 1976حسني محدي الطوجيب

.)(القدس،مطبعة املعارف
، (الرياض: الصفة أسس تعليم اللغة وتعليمها، 1992دو جالس بدوان

) العربية
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهج م ،1989رشدي أمحد طعيمة
(جامعة املنصورة)وأساليبيه،
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تعليم اللغة العربية لغير النطقين بها مناهج م ، 1989رشدي أمحد طعيمة
.(جامعة املنصورة)وأساليبه،

(مكة املكرمةالمرخع فى تعليم اللغة العربية،، 1986رشدى أمحد طعيمة
.جامعة أم القرى

، (دار السالم: المدخل إلى تعليم اللغة العربية، 2003سالمى بنت حممود
.فرس)الرانريى

، الطبعة المدخل إلى البحث السلوكيةم ،2000صاحل بن محد الساف
.(الرياض: املكتبةالعبيكان) الثانية، 

دخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، الكتابه ، امل1417صاحل محد العساف
.األوىل

،(القاهرة: دار غريب طرق تدريس اللغة العربيةعبد املنعم سيد عبد العال، 
للطلبعة،دون سنة)

.(الرياض)تكنولوجيا التعليم،م ،2000عبد الرمحان كدوك
.)(القاهر:دار غريب للطباعةطرق تدريس اللغة العربية،عبد املنعم سيد العال،

، الطبعة الثامنة والثالثون، ، المنجد في اللغة والعالمم 1989لويس معلوف
(بريوت لبيان:دار الشرق،)

-لبنان-سكوخصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها،(اليونمأيف حممد معروف، 
.ثار النفاش)

،(مصر:دار املعارف،بدونسنة)روه التربية ونعليمحممد عطية،
(جامعة تعليم اللغة العربية لناطقين بللغة أخري،1985حممود كامل النافة

الشمس)عني 
وسائل تكنولوجيا التعليم مبادئها وتطبيقا تها في ،1986جممد زيااد محدان

.ردون دار الرتبية احلديثة)(األالتعليم والتدريس، 
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مؤسسة الرسل)بريوث،(لبنان،الرسول والعلم،م ،1984يوسف القرضوي

.اإلندونيسيةالمراجع.2

Panduan Akademik Dan Penulisa Skripsi Tahun 2016.
Suharsimi Arikunto1989, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik,

(jakarta Bina Askara).
Suharsimi Arikunto 1989, Prosedur penelitian suatu pendekatan

praktik,(Jakarta: Bina Aksara).
Surat Izin penelitian di sekolah Mas Babussalam (di keluarkan oleh Bagian

Akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan).

Sumber dari:profil Madrasah Aliyah Babussalam tahun ajaran 2017-2018,
poin A .

Sumbet dari:profil Madrasah Aliyah Babussalam tahun ajaran 2017-2018 poin B











QUISIONER UNTUK SISWA

Nama Siswa ;

Kelas :

Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan yang anda ketahui dengan cara
memberikan tanda (×) pada jawaban yang sesuai dengan keinginan anda!

1) Apakah anda Menyukai Mata Pelajaran Bahasa Arab di Sekolah ?
a. Sangat Suka.
b. Suka.
c. Tidak begitu suka.
d. Sangat tidak suka.

2) Bahasa apakah yang di gunakan guru dalam mengajar bahasa arab?
a. Bahasa ibu/indonesia.
b. Bahasa Arab.
c. Bahasa daerah/Tamiang.
d. Bahasa Campuran Arab&Indonsia.

3) Apakah anda dapat memahami ketika guru menggunakan bahasa arab dalam
menjelaskan pelajaran?

a. Sangat Paham.
b. Paham.
c. Kurang Paham.
d. Tidak Paham sama sekali.

4) Media apakah yang di gunakan oleh guru dalam mengajar?
a. Media Buku.
b. Media audio visual.
c. Media papan tulis dan buku.
d. Media Lainnya.

5) Metode apakah yang di gunakan oleh guru ketika mengajar Bahasa Arab?

a. Metode Mubasarah (ceramah).

b. Metode Nahwu Dan Tarjamah.

c. Metode Qira.ah (Membaca).

d. Metode samiyah wa safwiyah (Audio visual)

6) Hal-Hal yang Membuat Anda sulit dalam Memahami Pelajaran Bahasa Arab?

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….



DAFTAR PERTANYAAN DENGAN GURU BAHASA ARAB

1. Apa tujuan pembelajaran bahasa arab di sekolah Mas babussalam ?

2. Metode-Metode Apa saja Yang Ibu/Bapak Gunakan untuk Mengajar

Bahasa Arab?

3. Media apa saja yang Ibu/Bapak gunakan ketika mengjar Bahasa arab?

4. Kendala-Kendala apa saja yang Ibu/Bapak alami selama mengajar Bahasa

arab di sekolah Mas Babusalam ?
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